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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

ພວກເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບການກວດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບ ເວລາ:
•	 	ເກີດໃໝ່
•	 	1	ຫາ	4	ອາທິດ
•	 6	ຫາ	8	ອາທິດ

•	 6	ເດືອນ
•	 12	ເດືອນ
•	 18	ເດືອນ

•	 2	ປີ
•	 3	ປີ
•	 4	ປີ

ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂພາບ ການເຕີບໂຕ  ການພັທນາ ຫືຼ ຄວາມປະພຶດຂອງລູກທ່ານ 
ໃນລະຫວ່າງຕາຕະລາງການກວດ ສຸຂພາບເຫ່ົຼານ້ີ,  ກະຣຸນາພາລູກທ່ານໄປຫາພະຍາບານເດັກແລະຄອບຄົວ  
ຫືຼ ນາຍໝໍ.

ຂໍ້ມູນສຳລັບພໍ່ແມ່
ລະບົບສາທາຣະນະສຸກ	ແລະ	ພະນັກງານອະນາມັຍໃນຣັດ	NSW	ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍບັນດາ	ເດັກ
ນ້ອຍແລະຄອບຄົວໃຫ້ບັນລຸຜົນດ້ານອະນາມັຍ	ແລະ	ການຢູ່ດີກິນດີ.		ເພ່ືອເອົາຂ້ໍມູນທ່ີ	ລະອຽດຈ່ົງເບ່ິງທ່ີ	
www.health.nsw.gov.au

ສູນອະນາມັຍ ເດັກ 
ສູນອະນາມັຍເດັກໃຫ້ບໍຣິການຟຣີສຳລັບຜູ້ທ່ີເປັນພ່ໍແມ່ໃໝ່ທຸກໆຄົນ	ໃນຣັດ	NSW.		ພະນັກງານຂອງສູນປະ	
ກອບດ້ວຍພະຍາບານຂອງເດັກແລະຄອບຄົວຊ່ຶງໃຫ້ການກວດສຸຂພາບ,	ການພັທນາຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງລູກ	
ທ່ານພ້ອມທັງອູ້ມຊູ,	ການສຶກສາແລະຂ້ໍມູນທຸກໆຢ່າງກ່ຽວກັບການເປັນພ່ໍແມ່.		ເພ່ືອຊອກຫາສູນອະນາມັຍເດັກທ່ີຢູ່
ໃກ້ບ້ານທ່ານ	ຈ່ົງເປີດເບ່ິງ	ເວັບເພຈ໌:	www.health.nsw.gov.au/services/pages/default.aspx

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບເດັກທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ 
ນາຍໝໍທ່ົວໄປ	(GP)ຫືຼ	ນາຍໝໍຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີທ່ານຕ້ອງໄປຫາຖ້າຫາກລູກທ່ານເຈັບປ່ວຍ	ຫືຼ	ຖ້າ	
ທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງລູກທ່ານ.			

ນາຍໝໍ GP	ໃຫ້ການຮັກສາສຸຂພາບເບ້ືອງຕ້ົນ,	ການສ່ົງຕ່ໍໄປຫານາຍໝໍຊ່ຽວຊານສະເພາະ	ແລະ	
ຖ້າຫາກຈຳເປັນ	ກໍຈະປະສານງານການຮັກສາສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານ.	

ໝໍຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກສາມາດໃຫ້	ການດູແລສຸຂພາບທ່ີຊ່ຽວຊານແກ່ລູກທ່ານ.		ທ່ານຕ້ອງມີໜັງສື	
ແນະນຳສ່ົງຈາກນາຍໝໍ	GP	ເພ່ືອຈະເຮັດນັດໝາຍກັບນາຍໝໍຊ່ຽວຊານພະຍາດເດັກໄດ້.

ການກວດສຸຂພາບແລະການພັທນາຂອງລູກທ່ານໃຫ້ສມ່ຳສເມີ
ທ່ານຄວນພາລູກທ່ານໄປຫາພະຍາບານເດັກແລະຄອບຄົວຢູ່ທ່ີສູນອະນາມັຍເດັກໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ	ຫືຼ	
ນາຍໝໍຂອງທ່ານເພ່ືອທຳການກວດສຸຂພາບຕາມອາຍຸດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ.		ການກວດສຸຂພາບທັງໝົດນ້ີແມ່ນມີ	 
ຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດເພາະວ່າມັນຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ພະຍາບານ	ແລະ	ນາຍໝໍຕິດຕາມ		ສຸຂພາບ	ແລະ	
ການພັທນາຂອງລູກທ່ານ	ແລະ	ບ່ົງຊ້ີເຖິງບັນຫາໃດໆທ່ີອາດຈະມີ.		ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ່ໍມີຄວາມກັງວົນໃດໆ
ກ່ຽວກັບສຸຂພາບຫືຼການພັທນາຂອງລູກກໍຕາມ	ທ່ານຄວນພາລູກທ່ານໄປກວດສຸຂພາບທຸກໆຄ້ັງ.	
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ໝາຍເຫດ:		ການກວດແບບກ່ັນກອງ,	ການກວດ	ແລະ	ການກວດສອບບ່ໍອາດຖືກຕ້ອງໄດ້100%.	
ບາງຄ້ັງການກວດສຸຂພາບ	ຫືຼ	ການກວດແບບກ່ັນກອງອາດຈະບອກວ່າມີບັນຫາທັງທ່ີບ່ໍມີ	ຫືຼ	
ບ່ໍເຫັນບັນຫາທັງທ່ີມີບັນຫາຢູ່.		ບາງຄ້ັງບັນຫາໃໝ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນຫັຼງຈາກທ່ີລູກທ່ານໄດ້ທຳການ	
ກວດແບບກ່ັນກອງ	ຫືຼ	ກວດສຸຂພາບ	ແລ້ວ.	ອັນນ້ີຈ່ຶງເປັນສ່ິງສຳຄັນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງໃຫ້ກວດ
ສຸຂພາບທຸກໆຄ້ັງຕາມທ່ີແນະນຳໄວ້	ແລະ	ຕອບທຸກໆຄຳຖາມສຳລັບພ່ໍແມ່ທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມນ້ີ.

ການຕີລາຄາສຸຂພາບ ແລະ ການພັທນາຂອງ ລູກທ່ານ
ຄຳຖາມຊຸດ	ຄຳຖາມສຳລັບພ່ໍແມ່	ທ່ີເອ້ີນວ່າ	ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ 
(PEDS)ໄດ້ມີໃຫ້ສຳລັບການກວດສຸຂພາບແຕ່ລະຄ້ັງ	ໂດຍເລ້ີມຈາກ	ເວລາທ່ີລູກທ່ານອາຍຸ	6	ເດືອນ.	

ຈ່ົງຕອບຄຳຖາມເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ຖືກຕ້ອງເທ່ົາທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ອນການກວດແຕ່ລະຄ້ັງ	
ເພາະວ່າມັນຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານແລະນາຍ	ໝໍຂອງທ່ານ	ຫືຼ	ພະຍາບານເດັກແລະຄອບຄົວໃນການບ່ົງບອກ 
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້	ການພັທນາ	ແລະ	ຄວາມປະພຶດຂອງລູກທ່ານ.

ທ່ານເອງ	ແລະ	ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບທ່ີລູກທ່ານໄປພົບຄວນຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບ		ສຸຂພາບແລະຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງລູກທ່ານໄວ້ຢູ່ໃນປ້ຶມຫົວນ້ີ.		ມັນມີພາກ	ບັນທຶກຄວາມກ້າວໜ້າຊ່ຶງສາມາດຈົດບັນທຶກລາຍລະອຽດໄດ້.

ການຄວບຄຸມຄວາມເຕີບໂຕ ແລະ ການ   ພັທນາ ຂອງລູກທ່ານ 
ເດັກໝົດທຸກຄົນເຕີບໂຕແລະພັທນາໃນອັດ		ຕຣາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.		ມັນເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນ	ການຄວບຄຸມການ	
ພັທນາຂອງລູກທ່ານເພ່ືອວ່າຄວາມກັງວົນໃດໆທ່ີອາດຈະມີຈະສາມາດຖືກລະບຸ	ແລະ	ຮັກສາໄດ້ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນໆເທ່ົາ
ທ່ີເປັນໄດ້.

ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັທນາຂອງລູກທ່ານສາມາດຖືກຄວບຄຸມໄດ້ໃນຫຼາຍວິທີ:
•	 ດ້ວຍວິທີທ່ານກວດເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງລູກທ່ານ	ແລະ	ການຕອບຄຳຖາມ	PEDS	ທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້.	
•	 ດ້ວຍການໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບກວດ	ລູກທ່ານຕາມຕາຕະລາງກວດສຸຂພາບໃຫ້	ສມ່ຳສເມີ.
•	 ດ້ວຍການກວດແບບກັ່ນກອງ
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ສຳລັບເດັກທາຣົກ
•	 ກິ້ງອອກຈາກໂຕະປ່ຽນຜ້າອ້ອມ,	 
ຕັ່ງ	ຫຼື	ຕຽງ

•	 ການຫາຍໃຈບໍ່ອອກຍ້ອນຂອງ	 
ນ້ອຍຕິດໃນຄໍ

•	 ຮອຍແຜລວກທ່ີເກີດຈາກນ້ຳຮ້ອນ	
ຂວ້ຳໃສ່ເດັກ

•	 ການກືນຢາເບື່ອ	ຫຼືກິນຢາເກີນຂນາດ

•	 ຕົກອອກຈາກແຂນຂອງຜູ້ດູແລ

ສຳລັບເດັກອາຍຸ 3 ຫາ 5 ປີ
•	 ຕົກຣົດຖີບ,	ຣົດສກູ໊ດເຕີ,	 
ເຄື່ອງຫຼີ້ນຢູ່ໃນ		ສນາມເດັກຫຼິ້ນ	ຫຼື	
ຢູ່ໃນເຮືອນ

•	 ໝາກັດ

•	 ບາດເຈັບຈາກການຖືກລວກ

•	 ຕົກຈາກປ່ອງຢ້ຽມ	ແລະ	 
ລະບຽງເຮືອນ

•	 ຖືກຣົດຕຳຢູ່ທາງຣົດເຂົ້າເຮືອນ

•	 ຈົມນ້ຳຕາຍຢູ່ໃນອ່າງອາບນ້ຳ	
ສະລອຍນ້ຳທີ່ບໍ່ມີຮົ້ວກັນ	ແລະ	 
ອ່າງນ້ຳສປາ

ສຳລັບເດັກ ອາຍຸ12 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ
•	 ຫາຍໃຈບໍ່ອອກຍ້ອນກືນອາຫານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ	
ແລະ	ສິ່ງຂອງນ້ອຍໆຄາຄໍ

•	 ຕົກຈາກຕັ່ງສູງ,	ຣົດຍູ້ຊື້ຂອງ	ຫຼື	ຣົດຍູ້ເດັກ	ຫຼື	
ຕົກຂັ້ນໄດ.

•	 ຖືກລວກຍ້ອນວ່າເດັກເປີດກອັກນ້ຳຮ້ອນທີ່ຢູ່ໃນ	
ອ່າງອາບນ້ຳ	ຫຼື	ດຶງໝໍ້ລົງຈາກເຕົາໄຟ

•	 ກືນຢາເບື່ອ,	ຢາກິນ	ແລະ	ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະ	
ອາດໃນເຮືອນຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນແມ່ນຢື້ບໍ່ເຖິງ

•	 ຮອຍໄໝ້ຊຶ່ງເກີດຈາກຮິດເຕີ	
(ເຄື່ອງປັບຄວາມອຸ່ນ)	ແລະ	ໄຟ

•	 ຖືກຣົດຕຳຢູ່ທາງຣົດເຂົ້າເຮືອນ

•	 ຈົມນ້ຳຕາຍຢູ່ໃນອ່າງອາບນ້ຳ	
ສະລອຍນ້ຳທີ່ບໍ່ມີຮົ້ວກັນ	ແລະ	ອ່າງນ້ຳສປາ

•	 ເຕັ້ນລົງຈາກໂຕະຕັ່ງ	ແລະ	
ແລ່ນໄປຕຳຂອງແຫຼມ

•	 ຕົກຈາກເຄື່ອງຫຼີ້ນຢູ່ໃນສນາມເດັກຫຼິ້ນ	

•	 ແລ່ນອອກໄປໃສ່ຖນົນໂດຍບໍ່ເບ່ິງ

•	 ຕົກຈາກປ່ອງຢ້ຽມ	ແລະ	ລະບຽງເຮືອນ

ຄວາມປອດພັຍຂອງເດັກ
ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັຍເດັກແລະອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆສາມາດຖືກປ້ອງກັນໄດ້.	
ສຳລັບຄຳແນະນຳເລ້ືອງຄວາມປອດພັຍ	ຂ້ໍມູນແລະແຫ່ຼງຄວາມຮູ້ເພ້ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍຂອງເດັກ	
ຈ່ົງເບ່ິງທ່ີ	www.kidsafensw.org	ແລະ	www.health.nsw.gov.au/childsafety

ຄວາມປອດພັຍກັບຣົດເປັນສ່ິງສຳຄັນສຳລັບ	ເດັກທຸກໆອາຍຸ.		ເວລາເດີນທາງທາງຣົດ,	ເດັກທຸກຄົນນັບຈາກ	
ເດັກເກີດໃໝ່ຈົນເຖິງອາຍຸເຈັດປີ	ຕ້ອງນຳໃຊ້ຕ່ັງນ່ັງທ່ີຖືກຕ້ອງກັບອາຍຸ	ແລະ	ຂນາດຂອງພວກເຂົາ.		
ເພ່ືອເອົາຂ້ໍມູນເພ້ີມຕ່ືມ	ຈ່ົງເບ່ິງທ່ີ	www.rta.nsw.gov.au/roadsafety/children

ຄວາມກັງວົນເລ້ືອງຄວາມປອດພັຍທ່ີສຳຄັນບາງຢ່າງ	ມີຄື:



3.2

ປວັດສຸຂພາບຂອງຄອບຄົວ ແລະ ປັດໄຈຂອງຄວາມສ່ຽງ

 ມີ  ບໍ່ມີ
ມີຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດຂອງລູກທ່ານຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຄີຍຫູໜວກ ຫຼື  
ເຄີຍມີບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນມາຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກບໍ່?   

ມີໃຜຢູ່ໃນຄອບຄົວມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕາຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກບໍ່?   

ມີຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດຂອງລູກທ່ານຜູ້ໃດແດ່ທີ່ຕາບອດຂ້າງນຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງບໍ່?   

ໃນຊ່ວງລະຍະຖືພາ ແມ່ທີ່ຖືພາເຄີຍມີໂຣກຫັດເຍີຣະມັນ, ໄວຣັສ ຊີໂຕແມກາໂລ  
(ໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຊລທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ), ຕອັກໂຊປລາສໂມຊິສ  
(ໂຣກທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ), ໂຣກຕຸ່ມເປື່ອຍ ຫຼື ພະຍາດອື່ນໆທີ່ມີໄຂ້ຫຼືຕຸ່ມຄັນບໍ່?  

ໃນເວລາເກີດ ລູກທ່ານມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າ 1500   ກຣາມ,  
ຕ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງຮັກສາພິເສດຫຼາຍກວ່າສອງວັນ, ຫຼື ຕ້ອງການອອກຊີເຈັນ 48 ຊົ່ວໂມງ  
ຫຼື ດົນກວ່າບໍ່?   

ລູກຂອງທ່ານເກີດມາໂດຍມີບັນຫາ ສຸຂພາບທາງຮ່າງກາຍບໍ່?   

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ



5.1

ການວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຄວາມເຕີບໂຕຂອງລູກທ່ານ
ການວັດແທກຄວາມສູງ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງອ້ອມ ຂອງຫົວຂອງລູກທ່ານຈະບອກທ່ານວ່າລູກທ່ານເຕີບໃຫຍ່ 
ຢ່າງໃດ.  ນາຍໝໍ ຫືຼ ພະຍາບານຂອງທ່ານຄວນບັນທຶກການວັດແທກຂອງລູກທ່ານໄວ້ໃນການກວດສຸຂພາບທຸ
ກໆຄ້ັງ ແລະ ຂຽນຕ່ືມຢູ່ບ່ອນຮູບເສ້ັນຊາຣ໌ດບອກຄວາມເຕີບໂຕທ່ີຢູ່ໃນພາກນ້ີ.

ເດັກທຸກໆຄົນເຕີບໂຕ ແລະ ພັທນາໃນອັດຕຣາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ເຖິງວ່າການວັດແທກຢ່າງດຽວຈະເປັນປໂຍດ
ກໍຕາມ ເພ່ືອຈະປະເມີນການເຕີບໂຕຂອງລູກທ່ານ ມັນເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີຕ້ອງຈົດບັນທຶກການວັດແທກຫຼາຍໆ 
ຢ່າງຕາມເວລາທ່ີຜ່ານໄປເພ່ືອເບ່ິງທິດທາງຂອງການເຕີບໂຕ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເອົາຂ້ໍມູນເພ້ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບວ່າ ຮູບເສ້ັນຊາຣ໌ດບອກການເຕີບໂຕເຮັດວຽກຢ່າງໃດ, 
ກະຣຸນາເບ່ິງທ່ີ www.who.int/childgrowth/en ແລະ www.cdc.gov/growthcharts.

ບ່ໍມີເດັກສອງຄົນໃດທ່ີຈະຄືກັນ ແຕ່ວ່າ ມີຄຳແນະ ນຳພ້ືນຖາມບາງຢ່າງສຳລັບນ້ຳໜັກຂອງເດັກ.  
ຄວາມແໜ້ນຂອງຮ່າງກາຍ(BMI)ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພ່ືອປະເມີນວ່າຄົນໆນ່ຶງຈະມີນ້ຳໜັກຕ່ຳ ຫືຼ ນ້ຳໜັກທັມມະດາ 
ຫືຼ ນ້ຳໜັກເກີນ. ຮູບເສ້ັນຊາຣ໌ດ ຂອງ BMI-ສຳລັບ-ອາຍຸ ໄດ້ຖືກແນະນຳໂດຍ ສະພາການຄ້ົນຄວ້າເລ້ືອງສຸຂ 
ພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການປະເມີນນ້ຳໜັກຂອງເດັກ ອາຍຸຈາກ 2ປີຂ້ຶນໄປ.  
ຮູບເສ້ັນຊາຣ໌ດເຫ່ົຼານ້ີຈະ ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເດັກຍັງພວມເຕີບໂຕແລະພັທນາຢູ່.  
ທ່ານສາມາດຊອກເອົາ ເຄ່ືອງຄິດເລກ BMI ຕາມທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ທ່ີ www.healthykids.nsw.gov.au/
parents-carers/faqs/what-is-a-healthy-weight.aspx.

ການຢູ່ໃນນ້ຳໜັກທ່ີສົມບູນດີເປັນສ່ິງສຳຄັນສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາກຳລັງເຕີບໂຕແລະ 
ພັທນາ.  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ນ້ຳໜັກທ່ີສົມບູນດີນ້ັນສາມາດຮັກສາໄດ້ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ສົມດຸນລະຫວ່າງພະລັງ
ງານທ່ີລູກທ່ານຮັບເອົາ (ຜ່ານອາຫານແລະນ້ຳ) ແລະ ພະລັງງານທ່ີພວກເຂົາໃຊ້ (ເພ່ືອການເຕີບໂຕ ແລະ 
ຜ່ານກິຈກັມທາງຮ່າງກາຍ).

ການສ້າງຄວາມເຄີຍຊິນໃນການກິນອາຫານທ່ີມີອະນາມັຍ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຕ້ັງແຕ່ຕອນຕ້ົນຂອງຊີ 
ວິດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຫີຼກເວ້ັນບັນຫາທາງສຸຂພາບ ເຊັ່ນ ໂຣກອ້ວນນ້ຳໜັກເກີນ ຫຼາຍ, ໂຣກເບົາຫວານປະເພດ-2, 
ໂຣກມະເຮັງບາງປະເພດ ແລະ ໂຣກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ.

ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບນິສັຍດ້ານການກິນ ຂອງລູກທ່ານ ຫືຼ ນ້ຳໜັກຂອງພວກເຂົາ ຈ່ົງໄປຫາພະຍາ 
ບານເດັກແລະຄອບຄົວໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ນາຍໝໍຂອງທ່ານ.

ຈ່ົງເບ່ິງໜ້າ 2.2 ເພ່ືອເອົາເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຄວາມຮູ້ ທາງອອນໄລນ໌ ຊ່ຶງມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບວ່າ  
ຈະອູ້ມຊູການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັທນາຂອງລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ.

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ



6.5

ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່ກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນ
ກະຣຸນາຕອບຄຳຖາມຕໍ່ລົງໄປນີ້ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້ຫຼັງຈາກເດັກເກີດດ້ວ 
ຍການໝາຍຕິ໊ກໃສ່ປ່ອງທີ່ເໝາະສົມ.

 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ3.2 ແລ້ວບໍ່?  

ລູກທ່ານເຄີຍມີບັນຫາໜັກດ້ານການຫາຍໃຈຕອນເວລາເກີດບໍ່?  

ລູກທ່ານເຄີຍມີໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບບໍ່?  

ລູກທ່ານເຄີຍເປັນໂຣກຂີ້ໝາກເຫຼືອງ, ຕ້ອງການການປ່ຽນເລືອດບໍ່?  

ໃນເວລາເກີດ ລູກທ່ານມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າ 1500 ກຣາມບໍ່?  

ລູກທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນຫ້ອງຮັກສາພິເສດຫຼາຍກວ່າຫ້າວັນຫຼັງຈາກເກີດ ບໍ່?  

ທ່ານໄດ້ສັງເກດວ່າມີສິ່ງໃດຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບ ຫົວ ຫຼື ຄໍ ຂອງລູກທ່ານຫຼືບໍ່  
ເຊັ່ນ ຮູບໜ້າຜິດປົກກະຕິ  ຫຼືຜິວໜັງຍານບໍ່?   

ລູກທ່ານເປັນໂຣກ ປັນຍາອ່ອນ  (ຕຣີໂຊມີ 21) ຫຼື  
ມີສະພາບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສູນເສັຍການໄດ້ຍິນ ຫຼືບໍ່?  

ຖ້າວ່າຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ວ່າ ແມ່ນ, ຈົ່ງບອກນາຍໝໍ ຫຼື  
ພະຍາບານສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວໃຫ້ຊາບ.

ຜົນຮັບ

 ປົກກະຕິ    ແນະນຳສົ່ງ 

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
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ຂ້ອຍອາຍຸ 2 ອາທິດ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 	ສະດຸ້ງຕົກໃຈຍ້ອນສຽງດັງ

•	 ເລີ້ມແນມເບິ່ງໃບໜ້າຄົນ

•	 ຄວ້າຈັບນິ້ວມືເຈົ້າໃນເວລາເອົາໃສ່ໃນມືຂ້ອຍ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ
•	 	ເວົ້າກັບຂ້ອຍເວລາຂ້ອຍຕື່ນຢູ່

•	 ຕອບຮັບຕໍ່ສຽງ	ແລະ	ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ	ດ້ວຍການເຮັດຕາມ

•	 ກອດຂ້ອຍ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 ບໍ່	ມີປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບຕໍ່ສຽງດັງ

•	 ບໍ່	ກິນດີ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ	ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້	ຂອງ	ໂຄງການ	ຄອບຄົວໃນລັດ	NSW	ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ	
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ	ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ	ແລະ	ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:	 
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ	ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ	Quitline	13 QUIT	(13	7848)	ຫຼື	ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ	www.icanquit.com.au/

ການຢ້ຽມຢາມ ຂອງ 1 ຫາ 4 ອາທິດ
Yຕາມປົກກະຕິແລ້ວ	ການຢ້ຽມຢາມຄ້ັງທຳອິດກັບພະຍາບານ	ອະນາມັຍເດັກແລະຄອບຄົວຈະແມ່ນຢູ່ເຮືອນ.		
ອັນນ້ີເປັນໂອກາດດີສຳລັບພ່ໍແມ່	ແລະ	ພະຍາບານໃຫ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ	ແລະ	
ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນໃດໆ.

ເລ້ືອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການປ້ອນອາຫານລູກທ່ານ	ຮວມເຖິງການໃຫ້ກິນ	ນົມແມ່

•	 ການນອນທີ່ປອດພັຍ	ແລະ	ການປ້ອງກັນ	ໂຣກ	ນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ	(SIDS)

•	 ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ

•	 ຄວາມປອດພັຍ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ການຮ້ອງໄຫ້

•	 ການປອບໃຈລູກທ່ານ

•	 ການເວົ້າລົມກັບລູກທ່ານ	-	ການສື່ສານ		ພາສາ	ແລະ	ການຫຼິ້ນ

ຄອບຄົວ
•	 ການນຳໃຊ້	‘ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວ’

•	 ບົດບາດຂອງພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະຄອບຄົວ	ນາຍໝໍ	GP	ແລະ	

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບອື່ນໆ

•	 ສຸຂພາບຈິດ	ຂອງ	ພໍ່ແມ່

•	 ສຸຂພາບທົ່ວໄປຂອງແມ່	-	ການກິນອາຫານ,	ການພັກຜ່ອນ,	ການດູແລເຕົ້ານົມ,	ການອອກກຳລັງກາຍ,	

ສຸຂພາບໃນຊ່ອງປາກ

•	 ກຸ່ມພໍ່ແມ່	ແລະ	ກຸ່ມອູ້ມຊູຊຶ່ງກັນແລະກັນ

•	 ການສູບຢາ

•	 ການເຮັດວຽກ/ການດູແລເດັກ
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ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນພະຍາບານຈະມາຢ້ຽມຢາມທ່ານ ຫຼື ກ່ອນທ່ານໄປພົບນາຍໝໍ 
ຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ 1 ຫາ 4 ອາທິດ.

	 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ
ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ	3.2	ແລ້ວບໍ່?	  

ທ່ານເປັນກັງວົນກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ທ່ານເປັນກັງວົນກັບສາຍຕາຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ	ຫຼື	ໃນຣົດບໍ່?	  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກເອົານອນດ້ວຍທ່ານອນຫງາຍບໍ່?	  

ການປ້ອນອາຫານ
ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ກິນນົມຂອງແມ່ບໍ່?	  

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຂອງສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ບໍ່?

ກ)		ວິຕາມິນ	ຫຼື	ແຮ່ເສີມ	ຫຼື	ຢາ	(ຖ້າຕ້ອງການ)	  

ຂ)		ນ້ຳທັມມະດາ		ຫຼື	ນ້ຳຫວານ	/		ນ້ຳມີຣົດຊາດ	ຫຼື	ນ້ຳໝາກໄມ້	ຫຼື	ຊາ	/	ສານແຊ່	  

ງ)			ນົມຜົງສຳລັບເດັກ	ຫຼື	ນົມຢ່າງອື່ນໆ	(ຕົວຢ່າງ	ນົມງົວ	ນົມໝາກຖົ່ວ,	 
ນົມລະເຫີຍ,	ນົມຂຸ້ນ	ຯລຯ)	  

ຈ)		ອາຫານແຂງ	ຫຼື	ອາຫານຂ້ອນຂ້າງແຂງ	  

ຄຳແນະນຳໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ	ໃຫ້ແອນ້ອຍ	ກິນແຕ່ນົມແມ່ຈົນມີ	ອາຍຸ	6ເດືອນ	(ອາດຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ		ທາດແຮ່ເພີ້ມ	
ຫຼື	ຢາ)	ແລະ	ສືບຕໍ່ການ		ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່(ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມອັນເໝາະສົມ)	ຈົນກວ່າຈະມີອາຍຸ	12ເດືອນ	
ຫຼື	ກວ່ານັ້ນ.		NHMRC	ຄຳແນະນຳການປ້ອນອາຫານເດັກສຳລັບພະນັກງານອະນາມັຍ	2003. (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003).
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ຂ້ອຍມີອາຍຸ 8 ອາທິດ

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 ເຮັດສຽງຄ້າຍຄືກັບວ່າ ຂ້ອຍພວມ ‘ບອກເຈົ້າບາງຢ່າງ’

•	 ກັບມາງຽບໄປໃນເວລາທີ່ໃຜຄົນນຶ່ງພວມ ເວົ້າກັບຂ້ອຍ

•	 ຍິ້ມ

•	 ເອົາມືຂ້ອຍສອງຂ້າງມາໃສ່ກັນ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ
•	 ຮ້ອງເພງ ແລະ ເວົ້າລົມກັບຂ້ອຍ

•	 ຫຼິ້ນກັບຂ້ອຍໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍນອນຂວ້ຳຢູ່ພື້ນ

•	 ເອົາຂ້ອຍໃສ່ຣົດຍູ້ເດັກແລ້ວພາອອກໄປຍ່າງ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 ບໍ່ ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດໄດ້

•	 ບໍ່ ເຮັດສຽງອື່ນນອກຈາກສຽງຮ້ອງໄຫ້

•	 ບໍ່ ເລີ້ມຍິ້ມ

•	 ບໍ່ ເບິ່ງຕາຂອງເຈົ້າ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ຂອງ ໂຄງການ ຄອບຄົວໃນລັດ NSW ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ 
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:  
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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ການຢ້ຽມຢາມຂອງ 6 ຫາ 8 ອາທິດ
ເລ້ືອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການປ້ອນອາຫານລູກທ່ານ

•	 ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ

•	 ການນອນທີ່ປອດພັຍ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ (SIDS)

•	 ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ການຮ້ອງໄຫ້

•	 ການປອບໃຈລູກທ່ານ

•	 ການເວົ້າລົມກັບລູກທ່ານ - ການສື່ສານ  ພາສາ ແລະ ການຫຼິ້ນ

ຄອບຄົວ
•	 ກຸ່ມສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ສຸຂພາບຂອງແມ່ (ການກິນອາຫານ, ການພັກຜ່ອນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການອອກກຳລັງກາຍ)

•	 ສຸຂພາບຈິດຂອງພໍ່ແມ່

•	 ການສູບຢາ

•	 ການເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລູກທ່ານ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ Quitline 13 QUIT (13 7848) ຫຼື ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ www.icanquit.com.au/
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ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທ່ານໄປພົບພະຍາບານ ຫຼື  
ນາຍໝໍຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ 6 ຫາ 8 ອາທິດ.

 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ມີການກວດຫຼັງການຄອດລູກແລ້ວບໍ່?  

ລູກຂອງທ່ານກໍໄດ້ຖືກກວດບໍ່?  

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃດໆກັບສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ 3.2 ແລ້ວບໍ່?  

ທ່ານເປັນກັງວົນກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ລູກທ່ານຫັນໄປຫາແສງໄຟບໍ່?  

ລູກທ່ານຍິ້ມໃສ່ທ່ານບໍ່?  

ລູກທ່ານເບິ່ງໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ສົບຕາກັບທ່ານບໍ່?  

ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າແກ່ນຕາດຳຂ້າງນຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງຂອງລູກທ່ານເປັນສີຂາວບໍ່?  

ທ່ານແລະລູກທ່ານມີຄວາມສຸກໃນເວລາໄດ້ຢູ່ນຳກັນບໍ່?  

ທ່ານອ່ານ: ເວົ້າລົມ ແລະ ຫຼິ້ນ ກັບລູກທ່ານບໍ່?  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາ ຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ໃນຣົດບໍ່?  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກເອົານອນດ້ວຍທ່ານອນຫງາຍບໍ່?  
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ການປ້ອນອາຫານ  ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ ລູກທ່ານໄດ້ກິນນົມຂອງແມ່ບໍ່?  

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ ລູກທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຂອງສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ບໍ່?

ກ)  ວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ເສີມ ຫຼື ຢາ (ຖ້າຕ້ອງການ)  

ຂ)  ນ້ຳທັມມະດາ  ຫຼື ນ້ຳຫວານ /  ນ້ຳມີຣົດຊາດ ຫຼື ນ້ຳໝາກໄມ້ ຫຼື ຊາ / ສານແຊ  ່

ງ)   ນົມຜົງສຳລັບເດັກ ຫຼື ນົມຢ່າງອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ ນົມງົວ ນົມໝາກຖົ່ວ,  
ນົມລະເຫີຍ, ນົມຂຸ້ນ ຯລຯ)  

ຈ)  ອາຫານແຂງ ຫຼື ອາຫານຂ້ອນຂ້າງແຂງ  

 
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໂອ້ລົມກັບພະຍາບານ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້
ສຶກຢ່າງໃດທັງທາງດ້ານຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍ ແລະ ທ່ານອາດຈະມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າຈະດູ 
ແລລູກທ່ານໃຫ້ດີທີ່ສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ.

ບັນທຶກຂອງພໍ່ແມ ່

 

ຄຳແນະນຳໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ ໃຫ້ແອນ້ອຍ ກິນແຕ່ນົມແມ່ຈົນມີ ອາຍຸ 6ເດືອນ (ອາດຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ  ທາດແຮ່ເພີ້ມ 
ຫຼື ຢາ) ແລະ ສືບຕໍ່ການ  ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່(ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມອັນເໝາະສົມ) ຈົນກວ່າຈະມີອາຍຸ 12ເດືອນ 
ຫຼື ກວ່ານັ້ນ.  NHMRC ຄຳແນະນຳການປ້ອນອາຫານເດັກສຳລັບພະນັກງານອະນາມັຍ 2003. (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003).
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9.1

ຂ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນ 

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 	ຢືນຈັງກ້າໄດ້ໃນເວລາທີ່ຖືກຈັບໃຫ້ຢືນ

•	 ເອົາຂອງມາໃສ່ປາກ

•	 ເລີ້ມເອົາຂອງຈາກມືນຶ່ງຜ່ານໄປຫາອີກມືນຶ່ງ

•	 ເວົ້າບໍ່ເປັນຖ້ອຍຄຳຊ້ຳຄຳເກົ່າ	ຍົກຕົວຢ່າງ	ກາ-ກາ-ກາ-,	ມາ-ມາ-ມາ

•	 ສະແດງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງ	ແລະ	ພະຍາຍາມເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຢື້ບໍ່ເຖິງ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ 
•	 ເບິ່ງປຶ້ມຮູບກັບຂ້ອຍ

•	 ຮ້ອງເພງ	ແລະ	ເວົ້າລົມກັບຂ້ອຍ

•	 ຫຼິ້ນກັບຂ້ອຍໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍນອນຂວ້ຳຢູ່ພື້ນ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະຄ
ອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 	ບໍ່	ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດໄດ້

•	 ບໍ່	ສາມາດຢືນຈັງກ້າໄດ້

•	 ບໍ່	ຕອບຮັບຕໍ່ຊື່ຂ້ອຍ

•	 ບໍ່	ພະຍາຍາມຄວ້າຈັບເອົາຂອງຫຼິ້ນ

•	 ບໍ່	ເວົ້າແບບບໍ່ເປັນຖ້ອຍຄຳ	ຫຼື	ບໍ່ຫົວ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ	ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້	ຂອງ	ໂຄງການ	ຄອບຄົວໃນລັດ	NSW	ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ	
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ	ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ	ແລະ	ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:	 
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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9.2

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ອາຍຸ 6 ເດືອນ
ເລ້ືອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການນອນ

•	 ການນອນທີ່ປອດພັຍ	ແລະ	ການປ້ອງກັນ	ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS)

•	 ການຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍດີ

•	 ການຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ

•	 ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ

•	 	ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ

•	 ຄວາມປອດພັຍ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານ

•	 ການເໜັງຕີງຂອງລູກທ່ານ

•	 ການເວົ້າລົມກັບລູກທ່ານ	-	ການສື່ສານ		ພາສາ	ແລະ	ການຫຼິ້ນ

ຄອບຄົວ
•	 ຄວາມສຳພັນຂອງອ້າຍນ້ອງ	ແລະ	ການແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນ

•	 ກິຈກັມການຫຼິ້ນ

•	 ສຸຂພາບຈິດຂອງພໍ່ແມ່

•	 ການໄປຮ່ວມກຸ່ມຫຼິ້ນຂອງເດັກ

•	 ການສູບຢາ

•	 ການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ	ແລະ	ການສ້າງຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລູກທ່ານ

 *ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ	ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ	Quitline	13 QUIT	(13	7848)	ຫຼື	ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ	www.icanquit.com.au/
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9.4

ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທ່ານໄປພົບພະຍາບານ ຫຼື  
ນາຍໝໍຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ ອາຍຸ 6 ເດືອນ.
 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ	3.2	ແລ້ວບໍ່?	  

ທ່ານເປັນກັງວົນກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສາຍຕາຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ລູກທ່ານເປັນຕາເຫຼ່ວ	ຫຼື	ເປັນໂຣກຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ	(ຕາລໍ	ຫຼື	ອາການຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ)	ບໍ່?	  

ລູກທ່ານເບິ່ງໜ້າທ່ານ	ແລະ	ຫຼຽວຕາມທ່ານບໍ່?	  

ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າແກ່ນຕາດຳຂ້າງນຶ່ງ	ຫຼື	ທັງສອງຂ້າງຂອງລູກທ່ານເປັນສີຂາວບໍ່?	  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ	ຫຼື	ໃນຣົດບໍ່?	  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກເອົານອນດ້ວຍທ່ານອນຫງາຍບໍ່?	  

ການປ້ອນອາຫານ  ບໍ່ສາມາດຈື່ໄດ້   ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ໃນເວລາທີ່ລູກທ່ານອາຍຸ	4	ເດືອນ	ນັ້ນ	ພວກເຂົາໄດ້ກິນນົມແມ່ບໍ່?	   

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ກິນນົມຂອງແມ່ບໍ່?	 	  

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຂອງສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ບໍ່?    

ກ)		ວິຕາມິນ	ຫຼື	ແຮ່ເສີມ	ຫຼື	ຢາ	(ຖ້າຕ້ອງການ)   

ຂ)		ນ້ຳທັມມະດາ		ຫຼື	ນ້ຳຫວານ	/		ນ້ຳມີຣົດຊາດ	ຫຼື	ນ້ຳໝາກໄມ້	ຫຼື	ຊາ	/	ສານແຊ  ່

ງ)			ນົມຜົງສຳລັບເດັກ	ຫຼື	ນົມຢ່າງອື່ນໆ	(ຕົວຢ່າງ	ນົມງົວ	ນົມໝາກຖົ່ວ,	 
ນົມລະເຫີຍ,	ນົມຂຸ້ນ		ຯລຯ)   

ຈ)		ອາຫານແຂງ	ຫຼື	ອາຫານຂ້ອນຂ້າງແຂງ	 	  

ຄຳແນະນຳໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ	ໃຫ້ແອນ້ອຍ	ກິນແຕ່ນົມແມ່ຈົນມີ	ອາຍຸ	6ເດືອນ	(ອາດຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ		ທາດແຮ່ເພີ້ມ	
ຫຼື	ຢາ)	ແລະ	ສືບຕໍ່ການ		ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່(ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມອັນເໝາະສົມ)	ຈົນກວ່າຈະມີອາຍຸ	12ເດືອນ	
ຫຼື	ກວ່ານັ້ນ.		NHMRC	ຄຳແນະນຳການປ້ອນອາຫານເດັກສຳລັບພະນັກງານອະນາມັຍ	2003. (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003).
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9.7

ແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ - ຮັກສາໃຫ້ມີສຸຂພາບດີ
ແຂ້ວທ່ີມີສຸຂພາບດີເປັນສ່ິງສຳຄັນສຳລັບການ	ພັທນາຂອງສຸຂພາບທ່ົວໄປແລະພ້ອມທັງການປາກເວ້ົາ.		ບັນຫາ
ແຂ້ວສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຖືກປ້ອງກັນໄດ້.	ການລະບຸເດັກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໂຣກແຂ້ວ	ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນໆ	ແລະ	ການຄ້ົນ
ພົບໂຣກແຕ່ຕ້ົນໆສາມາດປ້ອງກັນການແພ່ຂຍາຍຂອງການທຳລາຍແຂ້ວ	ພ້ອມທັງຫີຼກເວ້ັນການຮັກສາແຂ້ວຢູ່	
ໃນໂຮງໝໍທ່ີຕ້ອງໃຊ້ຢາສລົບທ່ີແພງ			ຫຼາຍ	ໄດ້.

ດ້ວຍການຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບແຂ້ວຢູ່ໃນປ້ຶມນ້ີ	ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃນການລະບຸໃຫ້ເຫັນບັນຫາທ່ີອາດມີ	ແລະ	
ຊ່ວຍການຮຽນຮູ້ວ່າຈະຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄດ້ຢ່າງໃດ.

ແຂ້ວຂອງເດັກຈະປົ່ງອອກມາໃນເວລາໃດ?

ລຳດັບການ 
ປົ່ງແບບ 

ທັມມະດາ

ຊື່ຂອງແຂ້ວ ອາຍຸໃຫ້  
ຄຽງຂອງ  

ການປົ່ງອອກ

1,2,3,4 ແຂ້ວໜ້າ 6	–	12	ເດືອນ

5,6 ແຂ້ວກົກເຫຼັ້ມທຳອິດຂອງເດັກ 12	–	20+	ເດືອນ

7,8 ແຂ້ວໝາກແງ 18	–	24	ເດືອນ

9,10 ແຂ້ວກົກເຫຼັ້ມທີສອງຂອງເດັກ 24	–	30	ເດືອນ

ອາຍຸສະເລັ່ຍທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການແນະນຳເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນກັງວົນໃດໆຖ້າ ແຂ້ວຂອງ
ລູກທ່ານປົ່ງອອກມາບໍ່ວ່າຈະກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຍຸເຫຼົ່ານີ້.

ແກ້ວນົມ ແລະ ໝາກແວ້
ນົມແມ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບລູກທ່ານ.		ຖ້າລູກທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່:

•	 	ຈົ່ງໃສ່ແຕ່ນົມແມ່,	ນົມຜົງ	ຫຼື	ນ້ຳ	ເທົ່ານັ້ນ	ຢູ່ໃນແກ້ວນົມ

•	 ຈົ່ງອູ້ມລູກທ່ານສເມີໃນເວລາໃຫ້ກິນນົມ	ແລະ	ຈົ່ງເອົາແກ້ວນົມອອກໃນເວລາທີ່ລູກທ່ານກິນພໍແລ້ວ

•	 ການເອົາລູກນອນດູດແກ້ວນົມສາມາດ	ກໍ່ໃຫ້ເກີດແຂ້ວແມງໄດ້

•	 ນ້ຳເຜິ້ງ,	ນ້ຳມັນກລີເຊີຣີນ,	ນົມຂຸ້ນ	ຫຼື	ອາຫານຫຼືນ້ຳຫວານໜຽວອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນໝາກແວ້ຂອງລູກທ່ານ	

ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດແຂ້ວແມງໄດ້

•	 ນັບຈາກອາຍຸ	6	ເດືອນໄປ	ເດັກສ່ວນຫຼາຍສາມາດຮຽນໃຊ້ຈອກໄດ້ດ້ວຍການເຝິກຕອນ		ອາຍຸປະມານ	

12	ເດືອນເພື່ອປ່ຽນຈາກຈອກເປັນແກ້ວນົມ.
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9.8

ການປົ່ງແຂ້ວ
•	 ຖ້າລູກທ່ານຮູ້ສຶກອຶດອັດບໍ່ສະບາຍໃນເວລາແຂ້ວອອກ	ຈົ່ງເອົາບ້ວງຢາງສຳລັບກັດ	ຫຼື	ຜ້າເຢັນໃຫ້ອົມ.
•	 ຖ້າຫາກວ່າມີອາການອື່ນໆ	ຈົ່ງປຶກສາຫາລືກັບນາຍໝໍ	ຫຼື	ພະຍາບານສຸຂພາບເດັກແລະຄອຍຄົວ.

ອາຫານ ແລະ ນ້ຳ
•	 ຈົ່ງໃຫ້ອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍສຳລັບຄາບອາຫານ	ແລະ	ອາຫານວ່າງນັບຈາກອາຍຸປະມານ	6	
ເດືອນຂຶ້ນໄປ

•	 ຢ່າໃຫ້ອາຫານເດັກມີຣົດຫວານ
•	 ນ້ຳກອັກ	(ຕ້ົມໃຫ້ຟົດແລ້ວປະໃຫ້ເຢັນ	ດື່ມນ້ຳແບບນີ້ຈົນອາຍຸເຖິງ12ເດືອນ)	ເປັນນ້ຳດື່ມທ່ີດີທີ່ສຸດ	
ໃນລະຫວ່າງອາຫານ	ແລະ	ກ່ອນເຂົ້ານອນ

•	 ເຂ້ົາໜົມ,	ຂອງກິນຫຼິ້ນທີ່ມີຣົດຫວານ,	ນ້ຳທ່ີມີແກັສຫວານ	ຈົ່ງເກັບໄວ້ໃຫ້ໃນເວລາໂອກາດພິເສດເທົ່ານ້ັນ

ຂໍ້ແນະນຳໃນການຖູແຂ້ວ
•	 ຈົ່ງຮັກສາແຂ້ວແລະເຫືອກຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດແລະມີສຸຂພາບດີ.		ເຊື້ອໂຣກຈາກປາກຂອງທ່ານສາ	
ມາດຜ່ານໄປຫາປາກລູກທ່ານ	ໄດ້ຕາມທາງໝາກແວ້		ແກ້ວນົມ	ແລະ	ບ່ວງ

•	 ໃນທັນທີທີ່ແຂ້ວເຫຼັ້ມທຳອິດຂອງລູກທ່ານປະກົດອອກມາ	ຈົ່ງທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍການ	
ໃຊ້ຟອຍຖູແຂ້ວຂນາດຂອງເດັກແລະອ່ອນ	ແຕ່ວ່າປາສຈາກຢາຖູແຂ້ວ

•	 ຈາກອາຍຸ	18ເດືອນຂຶ້ນໄປ	ຈົ່ງທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວລູກທ່ານວັນລະສອງຄັ້ງດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວທີ່ມີຟລູອໍ
ໄຣດ໌ຕ່ຳຂນາດເທົ່າເມັດໝາກຖົ່ວ.		ຈົ່ງໃຊ້ຟອຍຖູແຂ້ວຂນາດຂອງເດັກແລະອ່ອນດີ;	ເດັກຄວນຖົ່ມອອກ	
ແຕ່ຢ່າກືນ	ແລະ	ຢ່າບ້ວນປາກ.

•	 ຢາຖູແຂ້ວສາມາດຖືກແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແຕ່ຕົ້ນໆຂຶ້ນຢູ່ກັບການແນະນຳຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ	ດ້ານສຸຂພາບເດັກ
ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຝິກຫັດດ້ານສຸຂພາບຊ່ອງປາກ	ຫຼື	ຜູ້ຊ່ຽວຊານ	ດ້ານ	ສຸຂພາບຊ່ອງປາກ.

•	 ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນເປັນຜູ້ເອົາຢາຖູແຂ້ວໃຫ້ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ	6ປີ	
ແລະ	ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຫ້ໄກຈາກການຢື້ເອົາຂອງເດັກ

•	 ຈາກອາຍຸປະມານ	3ປີຂຶ້ນໄປ	ເດັກສາມາດ	
ຖູແຂ້ວໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງແດ່ແລ້ວ	ແຕ່ວ່າ	ພວກເຂົາກໍຍັງຕ້ອງ	
ການໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຊ່ວຍພວກເຂົາຖູແຂ້ວຈົນພວກເຂົາຈະມີອາຍຸ
ປະມານ	7	ຫາ	8	ປີ

•	 ຈົ່ງເບິ່ງສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນຂອງແຂ້ວແມງທີ່ມີຈຸດສີຂາວຫຼືສີນ້ຳ
ຕານທີ່ບໍ່ສາມາດຖູອອກໄດ້.	ຈົ່ງຂໍຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້.

•	 ຈົ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກໄດ້ມີການປະເມີນເລື້ອງຄວາມສ່ຽງຂອງສຸຂພາບຊ່ອງປາກທີ່ເຮັດໂດຍ	ຜູ້ຊ່ຽວຊານ	
ດ້ານສຸຂພາບເດັກທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຝິກຫັດດ້ານສຸຂພາບຊ່ອງປາກ	ຫຼື	ຜູ້ຊ່ຽວຊານ	ດ້ານ	ສຸຂພາບຊ່ອງ	
ປາກຕອນວັນເກີດປີທີນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ.
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10.1

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 12 ເດືອນ 

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 	ເວົ້າຄຳນຶ່ງ	ຫຼື	ສອງຄຳທ່ີຊັດແຈ້ງ

•	 ໂບກມື,	ຊີ້ມື

•	 ຍືດຕົວຢືນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈັບໂຕະຕັ່ງໄວ້ຢູ່

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ 
•	 	ຫຼິ້ນດົນຕຣີ		ຮ້ອງເພງ	ແລະ	ຟ້ອນ

•	 ອ່ານປຶ້ມໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ

•	 ອອກໄປຫຼິ້ນຢູ່ພາຣ໌ກ	ຫ້ອງສມຸດ	ຫຼື	ກຸ່ມຫຼິ້ນຂອງເດັກ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 	ບໍ່	ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດ

•	 ບໍ່	ມີຄວາມສົນໃຈໃນສຽງດັງ	ຫຼື	ສຽງເວົ້າ

•	 ບໍ່	ເວົ້າແບບເດັກເວົ້າບໍ່ເປັນຖ້ອຍຄຳ

•	 ບໍ່	ບອກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການຫຍັງ

•	 ບໍ່	ປະກົດວ່າເຂົ້າໃຈເຈົ້າ

•	 ບໍ່	ມີຄວາມສຸກໃນເວລາສົບຕາເຈົ້າ	ຫຼື	ຖືກເຈົ້າອູ້ມ

•	 ບໍ່	ຄານ	ຫຼື	ຢືນຂຶ້ນເວລາຖືກຈັບຢູ່

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ	ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້	ຂອງ	ໂຄງການ	ຄອບຄົວໃນລັດ	NSW	ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ	
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ	ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ	ແລະ	ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:	 
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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10.2

ການຢ້ຽມຢາມຂອງອາຍຸ 12 ເດືອນ
ເລ້ືອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການກິນອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍດີ

•	 ຈະຮັກສາແຂ້ວລູກທ່ານຢ່າງໃດ

•	 ການນອນ

•	 ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ

•	 ຄວາມປອດພັຍ

•	 	ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ	

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມ	PEDS*	ສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານ

•	 ການເໜັງຕິງຂອງລູກທ່ານ

•	 ການຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ສື່ສານ	ແລະ	ສຳພັນກັບ	ຄົນອື່ນ

ຄອບຄົວ
•	 ຄວາມສຳພັນຂອງອ້າຍນ້ອງ	ແລະ	ການແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນ

•	 ການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ	ແລະ	ການສ້າງຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລູກທ່ານ

•	 ສຸຂພາບຈິດຂອງພໍ່ແມ່

•	 ການສູບຢາ

•	 ການໄປຮ່ວມກຸ່ມຫຼິ້ນຂອງເດັກ	ຫຼື	ສູນລ້ຽງເດັກ

*ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ	ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ	Quitline	13 QUIT	(13	7848)	ຫຼື	ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ	www.icanquit.com.au/
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10.4

ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທ່ານໄປພົບພະຍາບານ ຫຼື  
ນາຍໝໍຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ ອາຍຸ 12 ເດືອນ.
 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ	3.2	ແລ້ວບໍ່?	  

ທ່ານເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສາຍຕາຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ລູກທ່ານເປັນຕາເຫຼ່ວ	ຫຼື	ຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ	(ຕາລໍ	ຫຼື	ມີອາການຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ)	ບໍ່?	  

ລູກທ່ານມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງນ້ອຍໆ	ຫຼືບໍ່?	  

ລູກທ່ານຈື່ສິ່ງຂອງ	ແລະ	ຜູ້ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍໄດ້ໃນລະຍະໄກຫຼືບໍ່?	  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ	ຫຼື	ໃນຣົດບໍ່?	  

ລູກທ່ານມີແຂ້ວຈັກເຫຼັ້ມແລ້ວຫຼືຍັງ?	  

ລູກທ່ານມີບັນຫາໃນການປົ່ງແຂ້ວ	ຫຼືມີບັນຫາກ່ຽວກັບແຂ້ວ	ບໍ່?	  

ລູກທ່ານເຄີຍໃຊ້ແກ້ວນົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວນອນບໍ່?	  

ລູກທ່ານຍ່າງວົນວຽນໄປມາພ້ອມທັງມີແກ້ວນົມ	ຫຼື	 
ຈອກສຳລັບປ້ອນໃນລະຫວ່າງຍາມອາຫານ	ບໍ່?	  

ທ່ານຖູແຂ້ວລູກທ່ານວັນລະສອງຄັ້ງບໍ່?	  

ການປ້ອນອາຫານ   

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ກິນນົມຂອງແມ່ບໍ່?	  

ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ຮັບອາຫານແຂງບໍ່?	  

ຄຳແນະນຳໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ	ໃຫ້ແອນ້ອຍ	ກິນແຕ່ນົມແມ່ຈົນມີ	ອາຍຸ	6ເດືອນ	(ອາດຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ		ທາດແຮ່ເພີ້ມ	
ຫຼື	ຢາ)	ແລະ	ສືບຕໍ່ການ		ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່(ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມອັນເໝາະສົມ)	ຈົນກວ່າຈະມີອາຍຸ	12ເດືອນ	
ຫຼື	ກວ່ານັ້ນ.		NHMRC	ຄຳແນະນຳການປ້ອນອາຫານເດັກສຳລັບພະນັກງານອະນາມັຍ	2003. (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003).



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

11.1

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 18 ເດືອນ 
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 	ໃຊ້	5	–	10	ຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ
•	 ເຂົ້າໃຈຄຳໃໝ່ໃນແຕ່ລະອາທິດ

•	 ຊີ້ໃສ່ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ	ຫຼື	ຂອງຫຼິ້ນໃນ	ເວລາຖືກຖາມ

•	 ອາດຈະມີອາຣົມໂມໂຫຮ້າຍ

•	 ກິນອາຫານເອົາເອງ

•	 ຍ່າງດ້ວຍໂຕເອງ

•	 ອາດຈະເກາະຕິດຜູ້ດູແລເວລາຢູ່ໃນສະພາບການໃໝ່

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ
•	 ສຳຫຼວດເບິ່ງສິ່ງອ້ອມໆຂ້າງຂ້ອຍ	ທັງຢູ່ທາງນອກ	ແລະ	ທາງໃນເຮືອນ

•	 ອ່ານປຶ້ມໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ

•	 ອອກໄປຫຼິ້ນຢູ່ພາຣ໌ກ	ສນາມເດັກຫຼິ້ນ	ຫຼື					ຫ້ອງສມຸດ	

•	 ຮ້ອງເພງງ່າຍໆ	ແລະ	ບອກໃຫ້ຂ້ອຍເວົ້າຫຼຳ	ຄຳທີ່ເຈົ້າເວົ້າ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 ບໍ່	ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດ

•	 ບໍ່	ເຂົ້າໃຈຄຳເວົ້າຫຼາຍຄຳ

•	 ບໍ່	ໃຊ້ຄຳເວົ້າ	5-10	ຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ

•	 ບໍ່	ພະຍາຍາມສື່ສານກັບເຈົ້າ

•	 ບໍ່	ມີຄວາມສຸກໃນເວລາສົບຕາເຈົ້າ

•	 ບໍ່	ມາຫາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ອູ້ມ	ຫຼືປອບໃຈ

•	 ບໍ່	ສະແດງສັນຍານໃດໆໃນການເຮັດຄືຫຼິ້ນ

•	 ບໍ່	ຊີ້ມື	ຫຼື	ໂບກມື

•	 ບໍ່	ຍ່າງ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ	ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້	ຂອງ	ໂຄງການ	ຄອບຄົວໃນລັດ	NSW	ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ	
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ	ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ	ແລະ	ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:	 
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

11.2

ການຢ້ຽມຢາມຂອງອາຍຸ 18 ເດືອນ

ເລື້ອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:
ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການກິນອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍດີ

•	 ການນອນ

•	 ການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ

•	 	ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມ	PEDS*	ສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານ

•	 ການເໜັງຕິງຂອງລູກທ່ານ

•	 ການເລີ້ມຮຽນໄປຖ່າຍ

•	 ການຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ສື່ສານ	ແລະ	ສຳພັນກັບ	ຄົນອື່ນ

ຄອບຄົວ
•	 ບັນຫາເລື້ອງອ້າຍນ້ອງ

•	 ການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ	ແລະ	ການຊ່ວຍລູກທ່ານໃນການຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ຄວາມປະພຶດ

•	 ການໄປຮ່ວມກຸ່ມຫຼິ້ນຂອງເດັກ	ຫຼື	ສູນລ້ຽງເດັກ

•	 ການສູບຢາ

*ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ	ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ	Quitline	13 QUIT	(13	7848)	ຫຼື	ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ	www.icanquit.com.au/
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11.4

ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທ່ານໄປພົບພະຍາບານ ຫຼື  
ນາຍໝໍຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ ອາຍຸ 18 ເດືອນ.

 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ	3.2	ແລ້ວບໍ່?	  

ທ່ານເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສາຍຕາຂອງລູກທ່ານບໍ່?	  

ລູກທ່ານເປັນຕາເຫຼ່ວ	ຫຼື	ຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ	(ຕາລໍ	ຫຼື	ມີອາການຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ)	ບໍ່?	  

ລູກທ່ານມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງນ້ອຍໆ	ຫຼືບໍ່?	  

ລູກທ່ານຈື່ສິ່ງຂອງ	ແລະ	ຜູ້ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍໄດ້ໃນລະຍະໄກຫຼືບໍ່?	  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ	ຫຼື	ໃນຣົດບໍ່?	  

ການປ້ອນອາຫານ  
ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ	ລູກທ່ານໄດ້ກິນນົມຂອງແມ່ບໍ່?	  



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

12.1

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 2 ປີ

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໜ້ອຍ 20ຄຳ (ຕາມປົກກະຕິ50+) ເອົາສອງຄຳມາໃສ່ກັນ

•	 ຟັງເລື້ອງນິທານແລະເພງງ່າຍໆ 

•	 ປ່ຽນອາຣົມຂອງຂ້ອຍໄວ ເຊັ່ນ ປ່ຽນຈາກງຽບສງົບໄປເປັນບໍ່ພໍໃຈ

•	 ລອກລຽນແບບເຈົ້າ ຕົວຢ່າງ ກວາດພື້ນ

•	 ແຕ່ງຕົວ

•	 ປີນປ່າຍ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ
•	 ເວົ້າ ຫຼິ້ນ ແລະ ຮ້ອງເພງກັບຂ້ອຍ

•	 ແຕ້ມຮູບ ທາສີ ແລະ ໃຊ້ດິນໜຽວສຳລັບຫຼິ້ນ

•	 ອ່ານ ແລະ ເລົ່ານິທານໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ

•	 ອອກໄປຫຼິ້ນຢູ່ພາຣ໌ກ ຫ້ອງສມຸດ ຫຼື ກຸ່ມຫຼິ້ນຂອງເດັກ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະຄ
ອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 ບໍ່ ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດ

•	 ບໍ່ ມາຫາເຈົ້າເພື່ອຄວາມຮັກ ຫຼື ການປອບໃຈ

•	 ບໍ່ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຄຳເວົ້າ

•	 ບໍ່ ເອົາຄຳເວ້ົາສອງຄຳໃສ່ກັນ ເຊັ່ນ ກິນນົມ

•	 ບໍ່ ມ່ວນໃນການເຮັດຄືຫຼິ້ນ

•	 ບໍ່ ແລ່ນ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ຂອງ ໂຄງການ ຄອບຄົວໃນລັດ NSW ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ 
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:  
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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12.2

ການຢ້ຽມຢາມຂອງອາຍຸ 2 ປີ
•	 ເລື້ອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການກິນອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍດີສຳລັບຄອບຄົວ

•	 ການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ

•	 ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ

•	  ການນອນ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມ PEDS* ສຳລັບພໍ່ແມ່

•	  ການເໜັງຕິງຂອງລູກທ່ານປ່ຽນແປງ

•	 ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານ

•	 ການເລີ້ມຮຽນໄປຖ່າຍ

•	 ການຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ສື່ສານ ແລະ ສຳພັນທີ່ດີກັບ ຄົນອື່ນ

•	 ການອ່ານໜັງສືນິທານໃຫ້ຟັງສມ່ຳສເມີເພື່ອສ້າງທັກສະດ້ານການຮູ້ໜັງສື.

ຄອບຄົວ
•	 ຄວາມສຳພັນຂອງອ້າຍນ້ອງ 

•	 ການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ ແລະ ການຊ່ວຍລູກທ່ານຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມປະພຶດ

•	 ການໄປສູນລ້ຽງເດັກ ຫຼືກຸ່ມຫຼິ້ນຂອງເດັກ 

•	 ການສູບຢາ

*ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ Quitline 13 QUIT (13 7848) ຫຼື ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ www.icanquit.com.au/



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

12.4

ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທ່ານໄປພົບພະຍາບານ ຫຼື  
ນາຍໝໍຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ ອາຍຸ 2ປີ

 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ 3.2 ແລ້ວບໍ່?  

ທ່ານເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສາຍຕາຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ລູກທ່ານເປັນຕາເຫຼ່ວ ຫຼື ຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ (ຕາລໍ ຫຼື ມີອາການຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ) ບໍ່?  

ລູກທ່ານມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງນ້ອຍໆ ຫຼືບໍ່?  

ລູກທ່ານຈື່ສິ່ງຂອງ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍໄດ້ໃນລະຍະໄກຫຼືບໍ່?  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ໃນຣົດບໍ່?  

ການປ້ອນອາຫານ  
ນັບຈາກເວລານີ້ຂອງມື້ວານ ລູກທ່ານໄດ້ກິນນົມຂອງແມ່ບໍ່?  



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

13.1

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 3 ປີ

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 ການເວົ້າປໂຍກງ່າຍໆ

•	 ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່

•	 ຖາມຫຼາຍຄຳຖາມ

•	 ແຕ້ມຮູບ

•	 ແລ່ນ ແລະ ປີນຄັນໄດ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ
•	 ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍທົດລອງສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍໂຕຂ້ອຍເອງ

•	 ເຮັດເກມຂຶ້ນມາ

•	 ອ່ານໜັງສື ແລະ ເວົ້ານິທານໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ

•	 ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍປີນປ່າຍ ແລະ ຂີ່ຣົດຖີບແບບສາມລໍ້

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 ບໍ່ ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດ

•	 ບໍ່ ເວົ້າຊັດແຈ້ງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້

•	 ບໍ່ ໃຊ້ປໂຍກງ່າຍໆ

•	 ບໍ່ ເຂົ້າໃຈຄຳສັ່ງງ່າຍໆ

•	 ບໍ່ ຫ້ິຼນເກມທ່ີແຕ່ງຂຶ້ນ

•	 ບໍ່ ຫ້ິຼນກັບເດັກຄົນອື່ນໆ

•	 ບໍ່ ທຳການສົບຕາ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ຂອງ ໂຄງການ ຄອບຄົວໃນລັດ NSW ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ 
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:  
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

13.2

ການຢ້ຽມຢາມຂອງອາຍຸ 3ປີ

ເລື້ອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:
ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ການກິນອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍດີສຳລັບຄອບຄົວ

•	 ການສັກຢາກັນໂຣກ

•	 ການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ

•	 ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມ PEDS* ສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ຈະຊ່ວຍອູ້ມຊູ ແລະ ຄວບຄຸມ ການພັທນາຄວາມປະພຶດທີ່ເປັນອິສຣະຂອງລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ

•	 ການເລີ້ມຮຽນໄປຖ່າຍ

•	 ການຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ສື່ສານ ແລະ ສຳພັນທີ່ດີກັບ ຄົນອື່ນ

•	 ການອ່ານໜັງສືນິທານໃຫ້ຟັງສມ່ຳສເມີເພື່ອສ້າງທັກສະດ້ານການຮູ້ໜັງສື.

ຄອບຄົວ
•	 ຄວາມສຳພັນຂອງອ້າຍນ້ອງ 

•	 ການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ ແລະ ການຊ່ວຍລູກທ່ານຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມປະພຶດ

•	 ການໄປສູນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

•	 ການສູບຢາ
*ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ Quitline 13 QUIT (13 7848) ຫຼື ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ www.icanquit.com.au/



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

13.4

ຄຳຖາມສຳລັບພໍ່ແມ່
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທ່ານໄປພົບພະຍາບານ ຫຼື  
ນາຍໝໍຂອງທ່ານສຳລັບການກວດສຸຂພາບຂອງ ອາຍຸ 3ປີ
 ແມ່ນ  ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບປັດຈັຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ 3.2 ແລ້ວບໍ່?  

ທ່ານເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ມີໃຜຄົນອື່ນເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສາຍຕາຂອງລູກທ່ານບໍ່?  

ລູກທ່ານເປັນຕາເຫຼ່ວ ຫຼື ຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ (ຕາລໍ ຫຼື ມີອາການຕາມົວຂ້າງນຶ່ງ) ບໍ່?  

ລູກທ່ານມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງນ້ອຍໆ ຫຼືບໍ່?  

ລູກທ່ານສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຢູ່ໄກ ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ນົກບິນ ບໍ່?  

ລູກທ່ານໄດ້ຖືກຄວັນຢາຈາກການສູບຢາຢູ່ໃນເຮືອນ ຫືຼ ໃນຣົດບ່ໍ?  



ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ

14.1

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 4 ປີ

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
•	 ນັບສິ່ງຂອງສິບຢ່າງຫຼືຫຼາຍກວ່າ

•	 ເລືອກທີ່ຈະຫຼິ້ນກັບເດັກຄົນອື່ນໆແທນທີ່ຈະຫຼິ້ນແຕ່ຂ້ອຍຜູ້ດຽວ

•	 ເລີ້ມບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັນໃດເປັນຂອງແທ້ ແລະ ອັນໃດເປັນຂອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອ

•	 ຢາກເຮັດຫຍັງເອົາເອງຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ນຸ່ງເຄື່ອງ

•	 ຄຸບຈັບໝາກບານທີ່ເຕັ້ນຂຶ້ນລົງເປັນສ່ວນຫຼາຍ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສຳລັບການໃຊ້ເວລາກັບຂ້ອຍ
•	 ອ່ານໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ ແລະໃຫ້ຂ້ອຍສະແດງອອກຄືໃນເລື້ອງທີ່ອ່ານ

•	 ຈັດສິ່ງຂອງໃຫ້ເປັນກຸ່ມ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຈັດໜ່ວຍກະດຸມໃຫ້ເປັນກຸ່ມຂອງຮູບແລະສີ

•	 ຈັດຫາວັດຖຸແລະບ່ອນໃຫ້ຂ້ອຍສຳລັບກິຈກັມການຝີມື ທາສີ ແລະ ແຕ້ມຮູບ

•	 ສອນໃຫ້ຂ້ອຍຂີ່ຣົດຖີບທີ່ມີລໍ້ສຳລັບຮຽນຂີ່

•	 ຈັດເວລາສຳລັບກິຈກັມນອກເຮືອນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການເຕະ ໂຍນໝາກບານ ແລ່ນ

ກະຣຸນາໂອ້ລົມກັບພະຍາບານອະນາມັຍເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝໍຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຫາກຂ້ອຍ
•	 ບໍ່ ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດ

•	 ບໍ່ ເວົ້າຊັດແຈ້ງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້

•	 ບໍ່ ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ເດັກຄົນອື່ນໆແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນອ້ອມໂຕຂ້ອຍ

•	 ບໍ່ ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ເດັກອື່ນໆທີ່ມີອາຍຸຄືກັນເຮັດ ໃນນຶ່ງຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ

ຮັກ  ເວົ້າ  ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ຂອງ ໂຄງການ ຄອບຄົວໃນລັດ NSW ທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມຕື່ມດ້ານ 
ການພັທນາຂອງສັງຄົມ ອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການຊ່ວຍລ້ຽງດູລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ:  
www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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14.2

ການຢ້ຽມຢາມຂອງອາຍຸ 4 ປີ
ເລ້ືອງສຳລັບການສົນທະນາອາດຮວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດພັຍ
•	 ບັນຊີການກວດເດັກທີ່ມີສຸຂພາບດີ

•	 ການສັກຢາກັນໂຣກ

•	 ການກິນອາຫານທີ່ມີອະນາມັຍດີສຳລັບຄອບຄົວ

•	  ການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ

•	  ຈະເອົາລູກຕາກແດດຢ່າງສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ

•	 ການນອນ

•	 ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

•	 ສຳລັບເດັກຊາຍ:  ການກວດໄຂ່ຫຳ

ການພັທນາ
•	 ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄຳຖາມ PEDS* ສຳລັບພໍ່ແມ່

•	 ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມປະພຶດຂອງລູກທ່ານ

•	 ການໄປສູນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

•	 ການອ່ານໜັງສືນິທານໃຫ້ຟັງສມ່ຳສເມີເພື່ອສ້າງທັກສະດ້ານການຮູ້ໜັງສື.

ຄອບຄົວ
•	 ຄວາມສຳພັນຂອງອ້າຍນ້ອງ 

•	 ໂຄງການ ການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດການເປັນພໍ່ແມ່

•	 ການສູບຢາ

*ການຕີລາຄາຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການພັທນາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບໍ່? 
ການສູບຢາຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລູກທ່ານໃນ ໂຣກນອນໄຫຼຕາຍໃນເດັກທາຣົກ(SIDS).

ໂທຣະສັບຫາ Quitline 13 QUIT (13 7848) ຫຼື ເປີດເຂົ້າເບິ່ງ www.icanquit.com.au/
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14.3

ການປະເມີນສຸຂພາບກ່ອນເຂ້ົາໂຮງຮຽນ  
ຕອນອາຍຸ 4 ປີ
ກ່ອນລູກທ່ານຈະເລ້ີມເຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ຂໍແນະນຳວ່າທ່ານຄວນພາພວກເຂົາໄປພົບພະຍາບານສຸຂພາບເດັກແລະ 
ຄອບຄົວ ຫືຼ ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານເພ່ືອກວດສຸຂພາບ.

ການປະເມີນສຸຂພາບອາດຮວມເຖິງ:

•	 ການກວດການໄດ້ຍິນສຽງ

•	 ການກວດສາຍຕາ - ການກວດສາຍຕາເດັກກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນທົ່ວຣັດ(Statewide Eyesight 

Preschooler Screening (StEPS)*

•	 ການກວດຮ່າງກາຍ (ຄວາມສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກ)

•	 ການປະເມີນສຸຂພາບຊ່ອງປາກ

•	 ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການພັທນາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ດີກິນດີຂອງລູກທ່ານ

•	 ການກວດສະພາບການ ການສັກຢາກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ

•	 ຈົ່ງເວົ້າລົມກັບພະຍາບານ ນາຍໝໍ ແລະ/ຫຼື ນາຍຄູ ກ່ຽວກັບການພັທນາ ການປະພຶດ ຫຼື ບັນຫາຄອບຄົວທີ່

ອາດຈະກະທົບຄວາມສາມາດຂອງລູກທ່ານໃນການຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ.

*ການກວດສາຍຕາເດັກກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນທົ່ວຣັດ (StEPS)ເປັນຄວາມຄິດລິເລີ້ມຂອງກະຊວງສາທາຣະນະສຸກ ຣັດ 
NSW ໃຫ້ບໍຣິການການກວດສາຍຕາຟຣີແກ່ເດັກອາຍຸສີ່ປີຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຕຽມອະນຸບານ ແລະ ສູນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ອີກທາງນຶ່ງ 
ແມ່ນຜ່ານທາງບໍຣິການອະນາມັຍ ເດັກແລະຄອບຄົວໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ. (www.health.nsw.gov.au/initiatives/
steps/index.asp) )
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14.4

ກ່ອນ ໂຮງ ຮຽນ ເລີ້ມ
ລູກ ທ່ານ ອາດ ຈະ ເລ້ີມ ເຂ້ົາ ໂຮງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ຫືຼ ໂຮງ ຮຽນ ຕຽມ ອະ ນຸ ບານ ໃນ ປີນ້ີ.

ມັນ ອ າດ ຈະ ຊ່ວຍ ໄດ້ ຖ້າ ທ່ານ:

•	 ໃຫ້ ຄວາມ ຮັກ ແລະ ການ ອູ້ມ ຊູ ໃຫ້ ລູກ ທ່ານ ໃຫ້ຫຼາຍໆ.  ມີ ຄວາມ ຕື່ນ ເຕັ້ນ ຍິນ ດີ ແລະ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຕໍ່ 

ການ ເລີ້ມ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ.

•	  ພາ ລູກ ທ່ານ ໄປ ໂຮງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ຫຼື ໂຮງ ຮຽນ ຕຽມ ອະ ນຸ ບານໃນ ມື້ ແນະ ນ ຳ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ເພື່ອ ວ່າ ພວກ ເຂົາ 

ຈະ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ລຶ້ງ ເຄີຍ ກັບໂຮງ ຮຽນ.

•	 ຈົ່ງ ອະ ທິ ບາຍກ ົດ ລະ ບຽບ ພື ້ນ ຖານຂອງ ໂຮງ ຮຽນ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ຮູ້ ເຊ່ັນ ຍົກ ມື ຂຶ້ນ ຂໍ ອະ ນຸ ຍາດ ກ່ອນ ໄປ 

ຫ້ອງ ນ້ຳ ຟັງ ງຽບໆ ໃນ ເວ ລາ ຈຳ ເປັນ ແລະ ເຮັດ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ນາຍ ຄູ ບອກ.

•	 ຈົ່ງ ບອກ ໃຫ້ ລູ ກ ທ່ານ ຮູ້ ວ່າ ຫ້ອງ ນ້ຳ ຢູ່ ໃສ

•	  ຈົ່ງ ລອງ ໃສ່ ຊຸດ ນັກ ຮຽນ ແລະ ເກີບ ກ່ອນມື້ ທີ ນຶ່ງ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນເພື່ອ ໃຫ້ ແນ່ໃຈ ວ່າ ທຸກ ສິ່ງ ທຸກ ຢ່າງ  ໃສ່ ໄດ້ພໍ ດີ.

•	 ຈົ່ງ ໄປ ຢ້ຽມ ເບິ່ງ ໂຮງ ຮຽນ ໃນ ເວ ລາ ມີ ເດັກ ຄົນ ອ່ືນໆ ຢູ່ ບ່ອນນັ້ນ ເພື່ອ ລູກ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ລຶ້ງ ເຄີຍ ກັບ ສຽງ ອົນ ຢູ່ 

ໃນ ສ ນາມຫຼິ້ນ ແລະ  ຈຳ ນວນ ນັກ ຮຽນທີ່ ອາ ຍຸ ໃຫ ຍ່.

•	 ຈົ່ງ ບອກ ໃຫ້ ລູກ ທ່ານ ຮູ້ ວ່າ ບ່ອນ ເບິ່ງ ແຍງ ເດັກ ຫຼັງ ເວ ລາ ໂຮງ ຮຽນ ຢູ່ ໃສ,ຖ້າ ຫາກ ຕ້ອງ ການ.

ດັດ ແປງ ມາ ຈາກ ໜ່ວຍ ງານ ການ ລ້ຽງ ເດັກ (Raising Children Network):  www.raisingchildren.net.au
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14.6

ຄຳ ຖາມ ສຳ  ລັບ ພໍ່ ແມ່
ຈົ່ງ ຕອບ ຄຳ ຖາມ ເຫຼົ່າ ນີ້ ກ່ອນທ່ານ ໄປ ພົບພະ ຍາ ບານ ຫຼື  
 ນາຍ ໝໍ ຂອງ ທ່ານ ສຳ ລັບ ການ ກວດ  ສຸຂ ພາບ ຂອງ ເດັກອາ ຍຸ 4ປີ

	 ແມ່ນ  ບໍ່ ແມ່ນ

ທ່ານ ໄດ້ ຕອບ ຄຳ ຖາມ ກ່ຽວ ກັບ ປັດຈັຍ ຂອງ ຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ ສຸ ຂ ພາບ ທີ່ ຢູ່ ໜ້າ 3.2 ແລ້ວບໍ່?  

ທ່ານ ເປັນ ກັງ ວົນກ່ຽວ ກັບ ການ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ຂອງ ລູກ ທ່ານບໍ່?  

ມີ ໃຜ ຄົນ ອື່ນ ເປັນ ກັງ ວົນ  ກ່ຽວກັບ ການ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ຂອງ ລູກ ທ່ານບໍ່?  

ທ່ານ ມີ ຄວາມ ກັງ ວົນ ກ່ຽວ ກັບ ສາຍ ຕາ ຂອງ ລູກ ທ່ານບໍ່?  

ລູກ ທ່ານ ເປັນ ຕາເຫຼ່ວ ຫຼື ຕາ ມົວ ຂ້າງ ນຶ່ງ (ຕາລໍ ຫຼື  ມີອາ ການ ຕາ ມົວ ຂ້າງ ນຶ່ງ) ບໍ່?  

ລູກ ທ່ານ ມີ ບັນ ຫາ ໃນ ການ ເບິ່ງ ເຫັນ ສິ່ງ ຂອງ ນ້ອຍໆ ຫຼືບໍ່?  

 ລູກ ທ່ານ ຈື່ ສິ່ງ ຂອງ ແລະ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ລຶ້ງ ເຄີຍ ໄດ້ ໃນ ລະ ຍະ ໄກຫຼືບໍ່?  

 ໃນ ຂະ ນະ ນີ້ ລູກ ທ່ານ ພວມ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮັກ ສາ ສາຍ ຕາ ຢູ່ບໍ່?  

ລູກ ທ່ານ ໄດ້ ຖືກ ຄວັນ ຢາຈາກ ການ ສູບ ຢາ ຢູ່ ໃນ ເຮືອນ ຫືຼ ໃນ ຣົດ ບ່ໍ?  
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ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຄຸ້ມຄອງພວກເດັກຈາກໂຣກຮ້າຍແຮງຫຼາຍຊະນິດຊ່ຶງສືບຕ່ໍເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນ ຊຸມຊົນ 
ແລະ ຊ່ຶງພວກເດັກຍັງໄດ້ຮັບຄວາມທຳຣະມານ ແລະ ເສັຍຊີວິດໂດຍບ່ໍຈຳເປັນ.

ສະພາການຄ້ົນຄວ້າສຸຂພາບ ແລະ ການແພດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແນະນຳຕາຕະລາງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ທ່ົວປະເທດສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນ. ທ່ານຄວນປຶກສາຫາລືເລ້ືອງການແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີກັບນາຍໝໍ ຫືຼ ຄລີນິກ 
ແລະ/ຫືຼເປີດເຂ້ົາເບ່ິງເວັບໄຊຕ໌ ຂອງກະຊວງສາທາຣະນະສຸກ NSW ທ່ີ www.health.nsw.gov.au/
immunisation/pages/schedule.aspx ເພ່ືອເບ່ິງ ຕາຕະລາງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງ NSW 
ອັນປັດຈຸບັນ.

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກຄຸ້ມຄອງເດັກຈາກ ໂຣກຄໍຕີບ ໂຣກ ບາດທະຍັກ ໂຣກ ໄອຫອບ, ໂຣກ ໂປລິໂອ,  ໂຣກ 
ຫັດ, ໂຣກ ໝາກເບີດ, ໂຣກ ຣູແບລລ່າ, ໂຣກ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ປະເພດບີ (Hib), ໂຣກ ຕັບອັກເສບ ປະເພດບີ,  
ໂຣກ ເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ ປະເພດຊີ,  ໂຣກ ໝາກສຸກໝາກໃສ, ໂຣກ ຖອກທ້ອງຢ່າງແຮງ, ໂຣກ 
ປອດອັກເສບຍ້ອນເຊ້ືອແບັກທີເຣັຍ ແລະ ໂຣກເນ້ືອງອກເຍ່ືອບຸຜິວໃນມະນຸດ (HPV).  ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກ
ເຫ່ົຼານ້ີມີໄວ້ໃຫ້ຟຣີຈາກນາຍໝໍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ, ຫ້ອງການເທສບານບາງແຫ່ງ ໂຮງພະຍາບານເດັກ 
ສູນອະນາມັຍຊຸມຊົນ ແລະ ບໍຣິການ ການແພດ ຊາວອາບໍຣິຈິໂນ.

ເດັກບາງຄົນອາດຈະມີອາການໄຂ້ໜ້ອຍນ່ຶງ ແລະ/ຫືຼ ອາການແດງ ໃຄ່ ແລະ ເຈັບຢູ່ບໍຣິເວນບ່ອນສັກຢາ.  ຈ່ົງ
ຕິດຕ່ໍນາຍໝໍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານຖ້າຫາກວ່າອາການໄຂ້ສູງກວ່າ 39 ອົງສາ ຫືຼ ຖ້າທ່ານເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບ
ສະພາບຂອງລູກທ່ານ.

ເດັກທຸກໆຄົນທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນກັບ Medicare ກໍແມ່ນໄດ້ລົງທະບຽນກັບ ໜ່ວຍລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງ
ກັນໂຣກສຳລັບເດັກທາຣົກແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ (ACIR) ດ້ວຍເຊ່ັນກັນ. ຫັຼງຈາກການສັກປ້ອງກັນໂຣກແຕ່ລະ
ຄ້ັງນາຍໝໍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ ຫືຼ   ຄລີນິກຈະແຈ້ງໃຫ້ທາງ ACIR 
 ຊາບເຖິງສະຖານະພາບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ.

ໃບຢ້ັງຢືນປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈະຖືກສ່ົງຈາກ ACIR ມາໃຫ້ທ່ານຫັຼງທ່ີລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກຄົບຕາມຕາຕະລາງອາຍຸ4ປີຂອງພວກເຂົາ.  ທ່ານຈະຖືກຂໍໃຫ້ທ່ານເອົາໃບຢ້ັງຢືນ ນ້ີໃຫ້ແກ່ສູນດູແລເດັກ 
ຫືຼ ໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານໃນເວລາຈົດຊ່ືເຂ້ົາຮຽນ.

ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢືນນ້ີ ຫືຼ ວ່າມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບໃບຢ້ັງຢືນ ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ ACIR 
ໄດ້ຕາມໂທຣະສັບໝາຍເລກ 1800 653 809.
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ຂໍ້ມູນສຳຄັນສຳລັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໄອຫອບ - ພວກເດັກທາຣົກທ່ີນ້ອຍໂພດທ່ີຈະສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໄດ້ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ(ກ່ອນທ່ີຈະມີອາຍຸ 6ເດືອນ) ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໂຣກໄອຫອບ (pertussis) 
ຈາກຜູ້ໃຫຍ່ແລະວັຍຣຸ່ນ.  ໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ ພ່ໍແມ່ ແລະ ພ່ໍເຖ້ົາແມ່ເຖ້ົາ ສັກຢາໂຣກໄອຫອບຜູ້ໃຫຍ່ເສີມຄ້ັງ
ນ່ຶງທ່ີບັນຈຸວັກຊີນ (dTpa vaccine) ກ່ອນທ່ີເດັກຈະເກີດ ຫືຼ ໃນທັນທີຫັຼງຈາກເດັກເກີດ.

ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານໃຫ້ຖືກເວລາ - ມັນເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດທ່ີລູກທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາ 
ປ້ອງກັນໂຣກຕາມຕາຕະລາງທ່ີໄດ້ຖືກແນະນຳໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນຈາກໂຣກ
ທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ.

ເພ່ືອເອົາຂ້ໍມູນເພ້ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຮວມເຖິງປ້ຶມຄູ່ມືເລ້ືອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງ 
ອອສເຕຣເລັຍສະບັບປັດຈຸບັນ ທ່ານສາມາດຫາເອົາໄດ້ທ່ີ www.immunise.health.gov.au.
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